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Velkommen til teatersæsonen 2022-23

AFGANGSTIDER OG OPSAMLINGSSTEDER 
Tider og steder kan altid læses på vores hjemmeside: 
tourclubmoen.dk

HUSK AT GIVE OS DIN E-MAIL
Vi sender din faktura på e-mail, ligesom vi giver dig besked på din 
e-mail, hvis noget ændrer sig eller en forestilling bliver aflyst.

Derfor beder vi om, at alle, der har en e-mail, skriver den på 
tilmeldingskuponen (skriv den med BLOKBOGSTAVER).

VEL MØDT OG PÅ GENSYN
i teaterbussen!

Med venlig hilsen  

Tour Club Møn
Niels Carlsen 

tlf. 2022 7500

Teaterbussen

Vi byder velkommen til vores 7. sæson som forening med nye og 
spændende forestillinger. 

Læs mere om de enkelte forestillinger på de følgen-
de sider og se selv, om ikke der er noget, du kunne 
tænke dig at opleve!

BILLETTER
Alle, der køber billet, skal være medlem af Tour Club Møn. Det 
koster 50 kr. pr. person om året.

For at opnå rabat på dine billetter, skal du købe billet til mindst 3 
forestillinger. Køber du flere billetter end 3 i samme sæson, får du 
også rabat på dem.

TILMELDING
Når du har udfyldt tilmeldingsblanketten sidst i kataloget, skal du 
sende den til Tour Club Møns kontor. 

Hvis par, der ikke har fælles bopæl, ønsker plads ved siden af 
hinanden i teatret, så send tilmeldingerne i samme kuvert.

®
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Så er det tid til sommerløjer, god musik og masser af grin i den 
populære Nykøbing Falster Revyen.

Tag med Tourbussen til Danmarks næststørste revyscene, der 
hvert år underholder 30.000 publikummere.

I år er det 110 år siden den første revy blev spillet i Nykøbing.  

Sejr Volmer-Sørensen og Flemming Krøll har slået deres revy-
folder i byen, og mange folkekære skuespillere har været med i 
Nykøbing Falster Revyen gennem tiderne.

Kai Løvring, Jesper Klein, Grethe Sønck, Birthe Kjær, Asger Reher, 
Trine Gadeberg, Pernille Schrøder, Vicki Berlin for blot at nævne 
nogle få.

Meget er sket gennem årene, men målet har altid været det 
samme: Vi skal grine og have nogle festlige timer.

I årets jubilæumsrevy medvirker: Rasmus Krogsgaard, Bente 
Eskesen, Gordon Kennedy, Troels Malling, Kristine Yde.
Kapelmester: Mickey Pless og et 5-mands swingende revy-
orkester
Instruktør: Rasmus Krogsgaard

1 Nykøbing Falster Revyen

Nykøbing F. Teater
torsdag den 4. august 2022



Lord of the Dance har gennem 25 år turneret verden rundt og 
begejstret publikum gang på gang. 

Danser og grundlægger Michael Flatley havde en drøm som han 
gjorde til virkelighed - resten er historie!

Tag med til årets danseforestilling extravaganza i dette fantastiske 
show, der blander irsk tap dance, med lys, lyd og spektakulære 
kostumer og masser af musik.

Der venter dig en stor oplevelse, når du som publikummer bliver 
ført ind i den traditionsrige irske dans med mere end 150.000 taps 
krydret med akrobatik og flotte optrin.

Det er flot, det er farverigt - det er imponerende!

Blinkende Lygter tog kegler som film - nu er den her som ny dansk 
folkekomedie. 
 
Vi får den forrygende og skæve historie om en lille bande småkrimi-
nelle, der aldrig rigtig har haft held i sprøjten.

Thorkild står i spidsen for de skæve eksistenser, og da han fylder 
40, beslutter han sig for, at nu skal det være slut med at leve på den 
måde - han skal “bare” lige klare et lille job mere for Færingen...

Pludselig står Thorkild og hans venner med en kuffert fuld af 
(Færingens) penge, og hvad gør de mon så?!!!

Medvirkende: Gordon Kennedy, Thomas Magnussen, Peter Pile-
gaard, Jakob Højlev Jørgensen, Kristian Boland, Frank Rubæk m.fl.

2 Lord of the Dance

Arena Næstved
søndag den 11. september 2022 3 Blinkende Lygter

Nørregade Teatret, Maribo
torsdag den 22. september 2022



Frække chicks og friske fyre giver den MAX gas i 
den gamle gasbeholders magiske rum til denne 
ikoniske teaterkoncert.

Teaterkoncert Gasolin bliver et genhør med de 
legendariske sange i en helt ny scenografi, der 
forener musik og teaterrum på en unik måde. 
Det er enkelt og avanceret på samme tid.

Læn dig trygt tilbage og glæd dig til genhøret 
med sangene fra det musikalske skatkammer: 

Rabalderstræde, Langebro, Joanna, Dagen 
før, Det bedste til mig og mine venner, Kloden 
drejer stille rundt og mange flere.

Det bliver følelsesfuldt, festligt og fanden-
ivoldsk, når de mange kendte Gasolin-sange 
fylder gasværket. 
Du får gamle sange i ny indpakning - med et lille tvist.

Teaterkoncert Gasolin blev sat op på Dr. Dantes Aveny i 1994 og har 
siden været opført flere steder i landet. 

Forestillingen har forlængst opnået kultstatus, og den har fået de 
unge til at gå i teater.

Medvirkende: Jimmi Jørgensen, Joanita Zachariassen, Stepahnie 
Nguyen, Anders Bilberg, Carl-Christian Riestra, Nis Pedersen, Nana 
Weintraube Schwartzlose, Boi Holm, Maria Juntunen m.fl.

Iscenesættelse: Nikolaj Cederholm
Musikarrangementer: Kåre Bjerkø 
Scenografi: Kit Witzel
Kapelmester: Boi Holm

4 Gasolin

Østre Gasværk
onsdag den 5. oktober 2022



Intet kunne gå galt - troede de.

Den fallerede teaterproducent Max Bialystock finder sammen med 
sin neurotiske revisor Leo Bloom en vej til hurtige penge. Ved at 
rejse 2 mio. dollars fra ældre velhavende kvinder og kun bruge en 
mindre del af pengene på musicalen, kan de stikke af med resten. 
Hvis blot forestillingen bliver en fiasko... 

Glæd dig til verdens sjoveste og mest prisvindende musical i en 
overdådig og stjernebesat opsætning. 
Den er fuldstændig vanvittig og aldeles politisk ukorrekt!!

Medvirkende: Preben Kristensen, Sebastian Harris, Alexandra-
Yoana Alexandrova, Michael Carøe, Asger Reher, Jonas Suurballe, 
Kristian Jensen m.fl.

Stig Rossens julekoncerter er indbegrebet af traditioner, hygge og 
nærvær - kvaliteter vi allesammen har brug for efter nogle år, hvor 
intet har været helt som det plejer at være.

I år er det 28. gang, at Stig Rossen starter sin julekaravane og 
spreder den helt særlige julestemning sammen med fire fantastiske 
korsangere og seks veloplagte og velspillende musikere.

De leverer et bredt repertoire med alt fra traditionelle salmer til de 
mere gospelinspirerede julehits på både dansk og engelsk.

Her har du chancen for at komme i rigtig julestemning!

Medvirkende: Stig Rossen, en hemmelig gæstesolist, korsangere og 
musikere under kapelmester Thomas Jaques’ ledelse

5 6The Producers Julekoncert med Stig Rossen

Det Ny Teater Ringsted Kongrescenter
tirsdag den 8. november 2022 onsdag den 7. december 2022



I 2022 er det 300 år siden Ludvig Holbergs Den Politiske Kan-
destøber blev opført for første gang. Det skal fejres!
På Folketeatret fejrer vi det med Den Poetiske Raptus, der handler 
om tiden, hvor Holberg ændrede dansk teater.

Kultur for folket og komedier på dansk var en åbenlys trussel mod 
enevælden, men alligevel lod Holberg sig drage af teatrets frisind 
og opdagede snart komediens oplysende og samfundskritiske kraft. 
Den poetiske raptus var uundgåelig.

Medvirkende: Anders Juul, Tom Jensen, Karoline Brygmann, Marie 
Louise Wille, Jesper Riefensthal, Jeppe Ellegaard Marling, Niels 
Anders Manley, Simon Kongsted
 
Manuskript: Ernst Bruun Olsen

Tag med til NørregadeTeatrets Nytårskoncert 2023.

Fejr det nye år sammen med Maria Lucia, Trine Gadeberg og Pre-
ben Kristensen og det legandariske Promenadeorkester.

Det bliver et nytårsbrag af en koncert - som altid festlig og fejende, 
når kapelmester Bjørn Hyrup styrer de musikalske løjer på ægte 
nytårs-festlig manér!

Medvirkende: Maria Lucia, Trine Gadeberg og Preben Kristensen 
sammen med Promenadeorkestret 

Kapelmester: Bjørn Jyrup

7 8Den Poetiske Raptus Nytårskoncert

Folketeatret Maribohallen
torsdag den 8. december 2022 fredag den 6. januar 2023



Grethe Sønck... hele Danmarks Grethe slog igenem med landepla-
gen om Klaus Jørgen.

Mange husker hende helt sikkert også fra TV-showet Gæt og Gri-
masser, hvor hun så godt som hver gang var nede og kravle på alle 
fire for at få sine holdkammerater til at gætte gåden. 
 
Hun gjorde det med smil, varme og venlighed. Sådan husker vi hen-
de. Som den varme og venlige kvinde, der var sjov og slagfærdig og 
som havde en stemme, der mestrede revy, popmusik og jazz.

Grethe Sønck havde succes særligt i revyerne i Nykøbing Falster og i 
Cirkusrevyen på Bakken.

Men bag ved smilet og varmen, var det ikke kun lutter lykke og idyl. 
Hendes ægteskab med Sejr Volmer-Sørensen var stormfuldt, og 
hendes liv var ikke altid en glad dans på roser.

Se forestillingen Hele Danmarks Grethe om en af vores mest af-
holdte og folkekære kunstnere: Grethe Sønck.

Medvirkende: Pernille Schrøder, Karsten Jansfort, Kristian Boland, 
Charlotte Guldberg, Jens Krøyer

Instruktion: Ina-Miriam Rosenbaum

9 Hele Danmarks Grethe

Folketeatret, Hvidkildevej
onsdag den 22. februar 2023



Let the Sunshine in, Aquarious, Good Morning Starshine, Hair, I got 
Life - de store hits står i kø og drager dig ind i historien om Claude, 
Sheila, Berger og gruppen af hippier, der sætter spørgsmålstegn 
ved den måde vi lever vores liv på og hvordan verden er indrettet.

Musicalen er lige så aktuel som for 50 år siden, fordi den begejst-
rer på tværs af generationer, skaber refleksion og skaber håb og 
fornyet tro på menneskeheden.

Tag med på et psykadelisk trip til musicalen, der skabte furore til 
premieren på Broadway i 1968. 
Den ikoniske forestilling er spækket med hits og er instrueret og 
koreograferet af Lynne Formato, der senest har instrueret Reumert-
vinderen Tarzan.

Tag med til en kulsort og højaktuel satire om, hvad der sker, når 
magtliderlighed spiller fandango med menneskeliv og verdensfred.

Josef Stalin dør, og den attraktive post som Sovjetunionens 
landsfader er ledig. Men hvem skal have magten? Svaret findes i 
kommunistpartiets øverste top, hvor alle dog har mere travlt med 
sig selv end med landets ve og vel.

Oplev ni fantastiske skuespillere i verdenspremieren på teaterver-
sionen af Stalins død.

Medvirkende: Lise Baastrup, Thomas W Gabrielsson, Andreas 
Jebro, Thomas Mørk, Mathias Flint, Solvej Sonne Horn, Amalie 
Lindegård, Anders Mossling og Anne Sofie Wanstrup.

1 10 1Hair Stalins død

Østre Gasværk Nørrebro Teater 
torsdag den 2. marts 2023 tirsdag den 14. marts 2023



En glohed lufthavn i Nordspanien. Kø ved security. Du har tømmer-
mænd, flyet er aflyst, og nu render du ind i en irriterende, selvfed 
og stortalende blærerøv.  Kan det overhovedet blive værre? Ja, for 
det var ham, der løb med din kone!

Eks-mænd er en humoristisk fortælling om to mænds rejse gennem 
Europa på slidte dæk og en halvtom tank. 
De har absolut ingenting tilfælles - bortset fra: Ondt i ryggen, 
manglende stedsans, en eks-kone og en tætpakket  midtvejskrise i 
bagagen.

Tag med til en nyskrevet road-comedy om afveje og omveje.

Medvirkende: Niels Ellegaard og Henrik Lykkegaard

Hjertegribende og dramatisk handling. Bevægende og storslået 
musik. Et episk mesterværk med et stort cast og orkester.

Velkommen til en moderne klassiker af ophavsmændene til Les Mi-
sérables - her i en ny og spektakulær opsætning på Det Ny Teater.

Handlingen begynder i Saigon få dage før Vietnamkrigen slutter 
i 1975. En amerikansk soldat og en vietnamesisk pige bliver stor-
mende forelskede. Kort efter falder Saigon... I krigens kaos bliver de 
skilt fra hinanden, men skæbnen binder dem sammen.

Medvirkende: Linda Olofsson, Christian Lund, Kim Hammelsvang, 
Thomas Høj Falkenberg, James Park, Alexandra-Yoana Alexandrova, 
Joreen Bautista, Nikoline Harriet Breienholt, Vivian Wrang m.fl.

1 12 3Eks-mænd Miss Saigon

Hippodromen, Folketeatret Det Ny Teater
onsdag den 12. april 2023 onsdag den 26. april 2023



Priser & rabatter Nr.         Forestilling                                      Løssalg        Serie   

Køb billet til mindst 3 forestillinger og nyd godt af vores rabatter. 
Rabatpriserne er anført under Serie.

Hvis du køber billet til en eller to forestillinger betaler du løs-
salgspris.

Vi anbefaler, at du anfører et par forestillinger under alternative 
ønsker, hvis nu en af de ønskede forestillinger er udsolgt. 

FORDELING AF BILLETTER
Vi har kun et begrænset antal billetter til hver forestilling. 

Derfor anbefaler vi, at du afleverer din bestilling hurtigst muligt 
og inden den 11. juni 2022. Den dag trækker vi lod om billetterne, 
så alle får en fair behandling og chance.

Det giver os samtidig overblik over, om der er behov for en ekstra 
bus og forestilling, hvis mange vil se det samme!

BETALING
Seriebilletter kan betales i 2 rater: 1. rate senest 14 dage fra 
fakturadato. 2. rate senest 1 måned efter 1. rate.

Løssalgsbilletter betales senest 8 dage fra fakturadato.

PS. Bestilte billetter refunderes ikke! 

PPS. Billetter udleveres i teaterbussen.

KONTAKT
Tour Club Møns kontor, Rønnevænget 28, 4780 Stege 
Kasserer: Randi Hansen  
Tlf. 5581 6069        teaterbus@gmail.com
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Hvis mange vil se den samme forestilling,  
kan der komme en ny dato.  

Tjek din faktura og se, hvornår du skal med.



Husk
porto

Tour Club Møn
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Rønnevænget 28

4780 Stege



.  Tilmeldingskupon   sæson 2022-23

Navn       Medlemsnummer

Adresse       Postnummer & By

E-mail

Telefon / Mobiltelefon     Bindende underskrift

Påstigning (sæt kryds)     q Sukkerfabrikken Stege          q Kalvehave ved busstop           q Stensved  ved afkørsel 41           

Ønsker at betale i       q 1 rate      q 2 rater    

NB. Ønsker I at få billetter ved siden af hinanden, så send tilmeldingerne i samme kuvert. 

ØNSKER
Angiv, hvor mange billetter du ønsker til de enkelte forestillinger

Forestillingsnummer

Forestillingsnummer

Antal billetter

Antal billetter

Udfyldes af Tour Club



Møn
Storegade 33, 

Storegade 33, 4780 Stege, Tlf. 5581 5121

AutoMester Stege A/S
v/Lasse Hansen

Elmevej 5, 4780 Stege 

Tlf. 55 81 13 13

AutoMester Stege A/S
v/Lasse Hansen

Elmevej 5, 4780 Stege 

Tlf. 55 81 13 13

Meget mere discount!

Stege Zoneterapi
v/Ebbe Larsen
Storegade 100

4780 Stege
Tlf. 55 81 13 86 ml. 8.00-10.00

stegezoneterapi@gmail.com
www.stege-zoneterapi.dk

Klinik for Fodterapi

Rådhusgade 26
4780 Stege
Tlf. 55 81 13 10
Kl. 9-13
www.stegefodterapi.dk

KVALITET DER SES

Storegade 15, 4780 Stege
Tlf. 55 81 40 10 

www.isak-jensen.dk

Borre

Møn ApS

Storegade 33, 4780 Stege. Tlf. 5581 5121

hotel & Restaurant 

22 36 72 72



Lohmannsvej 8 • 4780 Stege • Tl. 55 81 11 34

MØNS AUTO ApS

Tlf. 55 81 56 06
Kostervej 19 - 4780 Stege

Skal boligen sælges?
Ryberg & Thorsbro ApS
Tlf. 7217 0772


